
Vaststellen van het reglement voor een sociaalpedagogische toelage voor personen met een handicap 1/3 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 

DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 31 januari 2019 

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter 
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen 
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, gemeenteraadsleden 
Geert Demeyere, algemeen directeur 

Afwezig:  
Verontschuldigd:  

Vaststellen van het reglement voor een sociaalpedagogische toelage voor personen met een 
handicap 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40. 
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2001 over goedkeuren van 

een gemeentelijk reglement voor een sociaalpedagogische toelage voor 
mindervaliden 

» Bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2018 
betreffende sociaalpedagogische toelage. 

» Bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2018 
betreffende sociaalpedagogische toelage. 

» Ontwerpversie aanvraagformulier sociaalpedagogische toelage. 
» Ontwerpversie reglement sociaalpedagogische toelage. 
» Voorbeeldattesten Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

Feiten, context en 
argumentatie 

» In het reglement en op het aanvraagformulier van de sociaalpedagogische 
toelage staat vermeld dat er recht is van zodra het kind beschikt over een 
attest van minstens 66 % invaliditeit. 
66 % invaliditeit komt overeen met minstens 4 punten in pijler 1  
(bij kinderen). 
In de praktijk wordt het recht echter toegekend aan zowel kinderen met 
minstens 4 punten in pijler 1, alsook aan kinderen die minstens 6 punten in 
totaal hebben op hun attest (maar geen 4 punten in pijler 1). 
Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheid.  

» Er wordt voorgesteld om het reglement en het aanvraagformulier aan te 
passen vanaf heden: 
- Art. 1: de voorwaarde wordt als volgt aangepast: men moet beschikken 

over een attest met minstens 4 punten in pijler 1 of een attest met 
minstens 6 punten in totaal (de 3 pijlers samen). 

- Art. 1: de maximumleeftijd wordt teruggebracht naar 20 jaar, naar 
analogie met de regeling van de Federale Overheidsdienst, waarbij 21-
jarigen overgaan naar een volwassenenattest. 

- Art. 2: toevoeging van ‘beide zijn niet combineerbaar met elkaar’. Om 
verwarring uit te sluiten. 

- Het aanvraagformulier wordt ook aangepast aan de nieuwe huisstijl, 
volgens model in bijlage. 

Stemmen Met unanimiteit. 
Besluit De gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1 
Het reglement voor een sociaalpedagogische toelage voor personen met een 
handicap vast te stellen. 
Artikel 2 
Dit reglement treedt in werking vanaf heden. De beslissing van de gemeenteraad 
van 27 december 2001 over goedkeuren van een gemeentelijk reglement voor 
een sociaalpedagogische toelage voor mindervaliden wordt opgeheven. 
Artikel 3 
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan: 
» dienst financiën : 1; 
» dienst secretariaat: 1 (in het register van bekendmaking vermelden en de 

toezichthoudende overheid inlichten); 
» dienst welzijn: 1 (binnen de 10 dagen met vermelding van de datum van 

publicatie op de website publiceren). 
 
 
REGLEMENT VOOR EEN SOCIAALPEDAGOGISCHE TOELAGE VOOR PERSONEN 
MET EEN HANDICAP 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van het daartoe voorziene krediet op het goedgekeurde 
gemeentebudget wordt, als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die kinderen 
met een handicap vereisen, een jaarlijkse toelage toegekend. Deze toelage wordt 
uitbetaald aan de moeder of aan de persoon aan wie de zorgen zijn 
toevertrouwd, hetzij bestendig, hetzij ’s avonds en/of tijdens de weekends en 
verlofdagen de verzorging en de opvoeding op zich neemt van een kind met een 
handicap van minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in totaal op het 
attest van de FOD Sociale Zekerheid en waarvan de leeftijd voor het jaar 
waarvoor de toelage wordt gevraagd hoogstens 20 jaar is. 
Artikel 2 
Het bedrag van de toelage bedraagt: 
- € 300,00 voor de gehandicapte kinderen tussen 0 en 3 jaar en voor de 

gehandicapte kinderen van meer dan 3 jaar die naar school gaan. 
- € 600,00 voor de gehandicapte kinderen vanaf 3 jaar die intern in een instelling 

voor gehandicapten verblijven. 
Beide zijn niet combineerbaar met elkaar. 
De aanvrager of aanvraagster moet in de bevolkingsregisters van deze gemeente 
ingeschreven zijn. 
Artikel 3 
De aanvragen dienen, uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor de toelage 
wordt aangevraagd bij de bevoegde dienst van het gemeentebestuur worden 
ingediend, op het daartoe bestemde formulier dat bij het gemeentebestuur te 
verkrijgen is. Bij de aanvraag dient gevoegd: een attest met minstens 4 punten in 
pijler 1 OF een attest met minstens 6 punten in de 3 pijlers samen, afgeleverd 
door ofwel het kinderbijslagfonds ofwel de FOD Sociale Zekerheid. 
Artikel 4 
Dit reglement vervangt het gemeentelijke reglement voor sociaalpedagogische 
toelage voor mindervaliden, goedgekeurd door de gemeenteraad van  
27 december 2001, met ingang van 1 januari 2019. 
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Aldus beslist in de zitting van 31 januari 2019 
get. Geert Demeyere  get. Bart Dochy 
Algemeen directeur  Burgemeester-voorzitter 

Voor eensluidend uittreksel 
   
 

 

 

Geert Demeyere 
Algemeen directeur 

 Bart Dochy 
Burgemeester-voorzitter 

 


